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Arbejdsweekender i marts 
- Vi skal have ryddet op på klubgrunden - vinterens storme har påvirket 

grunden, så generel oprydning er påkrævet.  

- På anløbsbroerne skal flere brætter udskiftes.  

- Et kanoshelter skal have lagt nye tagplader, og vi vil benytte lejligheden       

til at sænke tagkonstruktionen en ½ m.  

- Endelig skal indgangen til skur A renoveres med flisebelægning. 

Ikke mindst skal en række kajakker gennemgås, have skiftet elastikker 

og dæksliner.  

- Vi skal også have set på trailerens lys, så den er lovlig at køre med.  

 

Derfor mødes vi i weekenderne 11.-12. marts og 18.-19. marts.  

Vi mødes på klubgrunden kl. 09.00. 

 

Tag dit gode værktøj - og madpakken - med; Klubben byder på drikkeva-

rer.  

Ingen tilmelding - du møder 'bare' op ! Vi kan holde det lave kontingent, 

fordi vi laver arbejdet selv. 

 

Første fællestur er cykelturen,  
søndag d. 5. marts. Vi mødes ved Ølstykke station kl. 10.00, på nord-

siden - på 'Frederikssund-siden' med velpumpede cykler.  

Vi kører en frisk tur i det smukke landskab, bl.a. ud forbi den ny landsby, 

Vinge. Vi finder gode steder for kaffepause og frokostpause.  

Vi er tilbage ved stationen ca. kl. 14.  

Tilmelding til Dorrit på tlf: 29460741 eller mail: dorrit.c@live.dk,  

gerne inden d. 4. marts 
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og selvfølgelig skulle jeg tørre ruderne 

af sådan at John netop intet kunne se.  

Vi nåede Lyngby. Efter en lille sightsee-

ingtur i Lyngby fandt vi stedet, hvor bå-

dene skulle søsættes. 

 

Kl. 11.30 efter at biler var kørt til 

Strandmøllekroen og nogle af os tålmo-

digt ventede (gymnastiske øvelser, jog-

ging, trin fra squaredance blev udøvet) 

blev vi endelig søsat. Regnvejret op-

hørte, nu var det kun dryppen fra træer-

ne og en vidunderlig fred mødte os. 

Den første bro måtte vi ”mave os un-

der”. Det er nogle fantastisk smukke 

gamle broer man skal under. Med brug 

af livlig fantasi, så er det utroligt hvad 

man kan se på sådan en tur: Krokodil-

ler (flydende træstammer), indianere 

(jogging folk), gribbe (krager) o.s.v.  

Der var også et tidspunkt hvor tankerne 

tog på flugt til Venedig: Jeg iført blom-

stret kjole—en flot hat med blomster i - 

Willy iført en gondolieres dragt og han 

fløjtede romantiske melodier. Men ens 

drømme blev afbrudt ved, at en råbte 

om vi ikke snart skulle have frokost. 

 

Frokosten i det grønne og vå-

de blev indtaget, siddende på 

en presenning. Erik havde gu-

lerødder med til alle. Sara 

glædede sig til ”farmors boller” 

og vi glædede os alle til en Gl. 

Dansk. Erik gav et num-

mer på mundharmonika-

en. Det var som sæd-

vanlig rigtig hygge. Jeg 

skævede til mine gæster - om de stadig 

kunne smile - det kunne de!  

 

Efter ca. en times sejlads kom vi til en 

sø, hvor Willy råber om det ikke snart 

var kaffetid. Jo, når vi når over til den 

anden bred!! Under en rekordagtig fart, 

der ville have gjort enhver olympiade-

deltager i roning misundelig, nåede vi 

”kaffestedet”. Hit med kagen, lød det! 

John mente at kagen nu måtte være en 

vandkringle. Men hvem havde kagen? 

Det havde Irene og Carsten som 

vi endnu ikke kunne øjne. To ka-

noer blev søsat igen, for nu skul-

le der ledes efter 

kagen. Gudske-

lov dukkede de 

pludselig op. 

Irene skulle op til 

styrmandseksamen her på den smalle 

å, derfor forsinkelsen. 

Det var dejligt at være samlet igen og 

få at vide at det nu kun var 3 overbæ-

ringer tilbage inden Øresund. Da vi 

nærmede os Strandvejen kunne vi høre 

havets brusen. Inden sidste optagning 

skulle Willy vise mig en fantasifuld ha-

ve, hvor der var opført miniatureudga-

ver af gamle borge. 

Trods en vandfyldt støvle og skrammer 

på knæet, (det var Carsten der var 

uheldig) så var det en vellykket tur, der 

sluttede med en lille rask vandring 

langs strandkanten. 

Jeg har senere mødt Irene og Carsten 

og de kan stadig smile til mig!! 

/ Esther 
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Efter at have glædet mig i flere måne-

der til Mølleåturen oprandt endelig da-

gen. Jeg havde inviteret en veninde og 

hendes mand (Irene og Carsten) med 

på turen. De indvilgede i at tage med, 

efter at jeg havde beskrevet hvor skønt 

det skulle være at sejle på Mølleåen, 

trods det jeg ikke tidligere selv havde 

prøvet det. Jeg fortalte om vores hyg-

gelige og sjove udflugter - vores ma-

skot ”plastiklokkeanden” - om sump-

skildpadder i Værebro Å - om vores 

frokoster der ofte bestod af bl.a. gule-

rødder og Gl. Dansk, hjemmebagt kage 

- levende musik og ikke at forglemme 

vores hyggesnak. 

 

Kl. 7 søndag morgen vågnede jeg ved 

at det pjaskede mod ruderne og Poul lå 

og mumlede noget om: ”Du vil da ikke 

tage af sted i sådan et vejr”. - Jeg kval-

te min tvivl ved at svare: ”Der er ikke 

noget i vejen med vejret, man skal bare 

have ordentlig tøj med. - 2 regnslag, 

gummistøvler, tykke sokker, madpakke 

m.m. og chokoladekage forsvarligt pak-

ket ind i plastik”. I dagens anledning var 

lastebøjlerne sat på taget af min bil - 

beordret af formanden. 

 

På vej til klubhuset tænkte jeg - gad 

vide hvor mange der er mødt op - 

alt mens vinduesviskeren arbejdede. 

Tænk, der var mødt mandskab op til 6 

kanoer og 1 kajak, men efter en tele-

fonopringning var der mandskab til 5 

kanoer og 2 kajakker. Man kan vel so-

ve over sig i sådan et vejr.  

 

Alt blev pakket, stuvet og snøret under 

John’s og Brittas opmærksomhed. 

”Glem endelig ikke det lille barnevogns-

understel, der er 7 overbæringer under 

turen (det havde jeg ikke hørt om før!!!) 

og endelig noget at øse med, vi kan jo 

ikke bruge skoene denne 

gang, idet vi har gumme-

støvler på”. 

 

Endelig klar til afgang: 

John, Vera, Jørn, Britta, 

Erik, Sara, Annelise, Bill, Niels, Irene, 

Carsten, Michele, Mette, Willy og un-

dertegnede. 

John var chauffør i min bil - ruderne 

duggede, John’s  briller var ikke pudset 
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Klubbens love  
- blev revideret lidt på generalforsamlingen - 

de kan findes på klubbens webside: 

www.vaerebro-kanoklub.dk 

Standerhejsning - søndag d. 26. marts kl. 10.00 
 Vi åbner sæsonen samtidig med overgang til sommertid.  

Kl. 10.00 hejses standeren, som tegn på sæson-

start, klubsangen afsynges og der er mulighed for 

en tur på vandet i kano eller kajak - og vi får talt 

med hinanden efter vinterpausen. 

 Husk madpakken, klubben byder på drikkevarer. 

Tak til medlem nr. 4. og medlem nr. 104 ! 

Ved generalforsamlingen trådte medlem nr. 4, Lisbeth Engberg-

Andersen, og medlem nr. 104, John Børding, tilbage som henholdsvis 

revisor og som bestyrelsesmedlem. Begge er valgt som æresmedlem-

mer af klubben for deres store indsats. Lisbeth var med til at etablere 

klubben i 1978, og John blev meldt ind i 1988. I de mange år har Lisbeth 

og John bidraget til klubbens udvikling og til det sammenhold, der er i 

klubben. John har deltaget i bestyrelsen i 32 år, heraf 28 år som for-

mand. 

Tak for Jeres store indsats. 

Selv om I begge runder de 75 år til maj, så regner vi selvfølgelig med, at 

vi fortsat mødes i klubben. 

Selv ser jeg frem til de faste tirsdagsture, hvor John, Jørgen og jeg året 

rundt mødes i klubben kl. 08.00 for formiddagsturen til enten Jyllinge 

havn, til Marbæk eller til Lundevej/Lunde bro. 

Og så er vi meget glade for, at John fortsætter som redaktør for 

”Flaskeposten”. 
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Der var i alt 17 fremmødte stemmeberettigede medlemmer og 1 fuldmagt fra 1 

stemmeberettiget medlem. Formanden bød velkommen.  

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Nielsen, som blev valgt uden modkandidater. Diri-

genten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt vars-

let, og at den var beslutningsdygtig. Herefter gav han ordet til formanden for næ-

ste punkt. 

2. Formanden aflægger beretning. 

Formanden gennemgik beretningen for 2022, som var sendt ud med Flaskepo-

sten nr. 1/ 2023 via mail. Henrik konstaterede, at det var positivt, at det havde 

været et “normalt år”, dvs. uden corona. Han oplyste, at 60 medlemmer har be-

talt kontingent til dato. 70 % af medlemmerne havde været på vandet. På de 

planlagte ture er det ofte de samme, som deltager. Vedr. havkajakkurser var der 

på det ene kursus kun 2 tilmeldte deltagere, hvor det normalt er et krav om 

mindst 4. Kurset blev dog alligevel gennemført.  

Mht klubbens love, som der er udsendt forslag til ændringer i, vil bestyrelsen ger-

ne se på, hvor stor bestyrelsen bør være med den klubaktivitet, som vores klub 

har.  

Henrik nævnte også, at bestyrelsen vil revidere sikkerhedsbestemmelserne og 

opstille nogle krav til sikkerheden. Der blev opfordret kraftigt til at deltage i de 2 

dage i svømmehallen i næste uge, dels for at teste egne svømmeevner, dels 

øve kæntrings/redningsøvelser. 

Klubben udgiver fortsat Flaskeposten 6 gange årligt.  

Efter fremlæggelsen spurgte Kim, om de personer, der søger kajakkursus, bliver 

spurgt om deres hensigter med at søge klubben. Vil de være medlemmer og 

være aktive i klubben? Henrik gav udtryk for, at man selvfølgelig håber, at det 

resulterer i et medlemskab. Kursusgebyret inkluderer således også et medlem-

skab samme år. Det konstateres, at de fleste klubber har ventelister på kurser. 
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Dirigenten kunne herefter kl. 21.45 erklære generalforsamlingen for afsluttet og 

takkede for god ro orden. 

   

  Jørgen Nielsen                              Margit Nansen 

    Dirigent                          Referent 

Vinderen af årets turbeskrivelse blev 

Torben Jørgensen 

For beskrivelsen fra 

Skælskør Nor, den 2. maj  

Artiklen er bragt i Flaskeposten nr. 3 2022 

TILLYKKE 

Præmien, 1 fl. Dr. Nielsen blev overbragt ved generalforsamlingen 

Turplan 2023 
Årets turplan er udsendt til Jer alle – og den kan findes på klubbens       

webside. Turplanen omfatter ture til fremmede åer, flotte søer og bl.a. til 

Københavns havn. Her kan vi gå i fartøjerne fra Københavns roklub ved 

Tømmergraven, d.v.s ”midt”’ i hovedstaden. Sæt kryds i kalenderen ved 

de ture, der har fanget din interesse. 

 

Sommerferieturen ligger i uge 33.  

Planlægning af turen finder sted tirsdag d. 11. april kl. 19.30. Du er 

velkommen til at deltage og komme med bud på, hvor lejren lægges. Du 

kan deltage i ferieturen lige præcis det antal dage, der passer dig. Vi lig-

ger normalt på pladser, hvor der er mulighed for overnatning i såvel telt, 

campingvogn eller hytte.  

Mødet holdes hos Dorrit og Henrik, Agavevej 7, Ølstykke 
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Fortsættes på side 9 

    Kajakkursus.              1.000 kr. (gratis for juniorer)                           

Vedr. nøgledepositum oplyste formanden, at der var mange, som aldrig aflevere-

de deres nøgler. Jørn oplyste, at det nu kan være svært at få anskaffet nye nøg-

ler.   

6. Valg til foreningens tillidsposter. 

 2 bestyrelsesmedlemmer 

 John Børding og Margit Nansen var på valg.  

 John genopstillede ikke. Der var ingen på generalforsamlingen, som øn-

 skede at stille op.. 

 Bestyrelsen havde ellers efterspurgt yngre kræfter. Desværre havde ingen 

 meldt sig. 

 Margit var villig til genvalg og blev valgt for en periode af 2 år.  

 Bestyrelsen består nu af flg:  

 Formand Henrik Ørnebjerg, kasserer Erik M. Madsen, bestyrelsesmedlem 

 Dorrit  Ørnebjerg og bestyrelsesmedlem Margit Nansen.  

  

 2 suppleanter. Det ændres efter de nye love til 1. 

 Kim Sørensen ønskede ikke genvalg.  

 Jesper Johansen var villig til genvalg og blev valgt for en periode af 1 år. 

 2 revisorer. Det ændres efter de ny love til 1. 

 Lisbeth Engberg-Andersen ønskede ikke genvalg.  

 Jørgen Nielsen var villig til genvalg og blev valgt for en periode af 1 år 

 1 revisorsuppleant 

 Gunni Jørgensen var villig til genvalg og blev valgt for en periode af 1 år. 

 1 medlem til turudvalg 

 Kim Sørensen udtrådte. Gunni Jørgensen stillede op og blev valgt. I udval-

 get sidder også Dorrit Ørnebjerg og Karin Sejr Olsen. 

7. Eventuelt, herunder uddeling af præmier for bedste turbeskrivelse for 

2022. 

 Præmie for bedste turbeskrivelse i 2022 gik ifølge John Børding til Torben 

 Jørgensen for artiklen “Skælskør Nor” 22.maj i Flaskeposten nr 3. Præmi-

 en var 1 Dr. Nielsen Bitter.  
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Fortsættes på side 6 

Jørn stillede spørgsmålet, om instruktørerne ikke burde have løn (jfr. indtægten i 

kursusgebyr), da de bruger en del tid på kurserne. Det er dog ikke almindeligt i 

andre klubber, oplyste Henrik. Hvad angår kursusgebyr mindede Henrik om, at 

juniorer deltager gratis.  

Beretningen blev herefter godkendt med akklamation.  

3.  Kassereren aflægger regnskab. Regnskabet, som var sendt ud sammen 

med indkaldelsen, blev kort gennemgået af kassereren med følgende bemærk-

ninger: 

Aktiviteten har været lavere med færre kontingenter og kurser, hvilket har bety-

det lavere indtægter. Til gengæld har der været et overskud på 8.530 kr. Aktiver 

er på i alt 89.130 kr. 

Erik nævnte, at klubbens bygninger skal ryddes fra grunden ved klubbens ned-

læggelse. Dette skyldtes en servitut, altså et krav, der blev tinglyst fra starten. 

Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.  

4. Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

1. revision af love 

 Bestyrelsen havde forslag til revision af klubbens love, som var sendt ud 

 sammen med indkaldelsen. Formanden gennemgik forslagene.  

 § 1. Klubbens mærke.   

 Karin gjorde opmærksom på, at der i beskrivelsen ikke var nævnt 1 padel, 

 som også ses på mærket. Dette bliver rettet.  

 § 2. Formål.  

 Formanden nævnte, at formålet var blevet forenklet og i bedre overens-

 stemmelse med de nuværende forhold. 

 § 3. Medlemmer.  

 Gunni spurgte til en tænkt situation, hvor et 12 årig medlem med nøgle 

 kunne ro ud sammen med en kammerat. Hvor ligger ansvaret? Forman

 den svarede, at det altid er forældrenes ansvar. jfr krav om skriftlig tilladel-

 se fra forældre.  
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 § 4. Kontingent.  

 Her er der ændret ang. 2. halvår, hvor der fra 1/9 og frem betales fuldt 

 kontingent, som til gengæld dækker både indmeldelses år og det kom-

 mende år.  

 § 6. Generalforsamling. (Herunder også emner fra den tidligere §10).   

 Der blev åbnet for fleksibel størrelse på bestyrelsen fra 3 til 5 ialt. Formand 

 og kasserer vælges i henholdsvis lige og ulige år. Suppleanter reduceres 

 fra 2 til 1. Revisorer ligeledes fra 2 til 1.  

 Jørgen anførte, at det var for lidt med 3 i en bestyrelse og foreslog derfor, 

 at der skulle være fra 2-3 bestyrelsesmedlemmer udover formand og kas-

 serer. Dette var der enighed om.  

 Et spørgsmål om, hvad man stiller op ved stemmelighed i en bestyrelse på 

 4 medlemmer, blev besvaret med, at det i så fald er formandens stemme, 

 som tæller mest. 

 Formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer vælges fremover på lige årstal, 

 kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Jørgen spurgte, 

 hvordan overgangen til den nye valgprocedure i 2024 kan gennemføres. 

 John foreslog hertil, at man næste år, hvor både formand og kasserer ville 

 være på valg, vælger formand for 2 år og kasserer for 1 år. 

 Karin spurgte til fuldmagter, som ikke er nævnt i forslaget. Henrik informe-

 rede om, at bestyrelsen ønskede, at fuldmagter skulle helt udgå.  

 Jørgen spurgte, om turudvalget også fremover skal have 3 medlemmer, 

 og om det også skal med i lovene. Valg til turudvalg er jo med på general-

 forsamlingen. Her mente John, at det var mest relevant, at valget foregår 

 på generalforsamlingen. Det besluttes at fastholde et turudvalg med 3 

 medlemmer, og at det er med i lovene.  

 Jørgen konstaterede, at der ikke var nævnt noget om valg af referent. Det 

 blev besluttet, at det skal tilføjes i dagsorden, at der skal vælges en refe-

 rent.  

        §7. Bestyrelsen.  

 Sidste linje vedr. tilladelse for referent til at bruge båndoptager. Det blev 

 vedtaget, at linjen slettes, da det er forældet. 
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 § 8. Dispositionsret. 

 Henrik informerede om, at det er for at forenkle det, at det er kasserer eller 

 formand og et bestyrelsesmedlem, der kan disponere over klubbens mid-

 ler. Jørn mindede i den forbindelse om, at banken skal have kopi af klub

 bens love. 

 § 9. Regnskabet. 

 Kun 1 revisor påtegner.  

 § 10. Ekstraordinær generalforsamling. 

 Nu kun 60% (tidl. 80%) af de medlemmer, som har ønsket generalforsam-

 ling, skal være til stede.  

 § 11. Bestemmelser og reglementer. 

 Her er defineret, hvilke regler og bestemmelser, som bestyrelsen skal fast

 lægge. 

 § 12. Ophør af klubben. 

 Tidligere skulle både og overskud overdrages til DGI. Nu vælges der en 

 komite med 3 medlemmer fra klubben, som skal tage stilling og forelægge 

 det på en sidste ekstraordinær generalforsamling. 

2  Turudvalg 

 Der uddeltes forslag til turplan, som Dorrit gennemgik, suppleret af Kim og 

 Karin.  

5. Fastsættelse af  

• kontingent  

• Indmeldelsesgebyr 

• Nøgledepositum 

• kursusgebyr 

 Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, indmeldelsesgebyr, nøg-

 ledepositum og kursusgebyr.  

 Forslaget blev vedtaget enstemmigt og gælder fra 2024.  

 Beløbene er således:  Juniorer   (12-18 år)     300 kr.  

      Seniorer   (18-    år)      450 kr. 

     Familie                        1.200 kr. 

     Nøgledepositum           100 kr.  

     Indmeldelsesgebyr        50 kr. 


